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 ملخص تنفيذي

تفرعة عن المجلس برئاسة بيرو. وبصفتها هيئة م 2020أيلول/سبتمبر  11في  لجنة البرنامج والميزانية اجتمعت

 قبل أن ينظر فيها المجلس. بميزانية المنظمة وبرنامج عملها، اللجنة الوثائق ذات الصلة تالتنفيذي، تدارس

 اآلتية: في التقارير  نظرت اللجنة ،الثامن عشر الذي عقد عبر اإلنترنت اإلجتماعهذا خالل  و

 تنفيذ برنامج العمل العام .1

 الوضع المالي للمنظمة .2

 الموارد البشرية .3

 الهيئات المتفرعة عن المجلس: .4

 تقرير لجنة السياحة والتنافسية •

 تقرير لجنة السياحة واإلستدامة •

 تقرير لجنة اإلحصاء •

 اللجنة الوثائق وأوصت إلى المجلس التنفيذي بإقرارها. تدارست 

 مشاريع مقررات المجلس التنفيذي ليست واردة في هذه الوثيقة، غير أنها واردة في الوثائق المذكورة أعاله.

http://www.unwto.org/
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 مقدمة  -أوال 
 

. تردُ قائمة  بيرو، برئاسة 2020 سبتمبر/أيلول 11 في ،افتراضياعشر  الثامنلجنة البرنامج والميزانية اجتماَعها  عقدت .1

 المشاركين طّي هذا التقرير.  
 

إلى المجلس التنفيذي   قدموالوثائق ذات الصلة التي تُ  التالية النقاط في النظر وباشروا األعمال جدول اللجنة أعضاءُ  أقرّ  .2

 :   في تبليسي، جورجيا 112في دورته 
 

 الوثائق 
 

 CE/112/3(b) rev.2 تنفيذ برنامج العمل العام

 

 

 CE/112/3(d) rev.1 المالي للمنظمة تقارير حول الوضع

 

 

 تقرير الموارد البشرية
CE/112/3(e) 

 تقارير اللجان المتفرعة عن المجلس

 السياحة والتنافسيةتقرير لجنة  (أ

 تقرير لجنة السياحة واإلستدامة ( ب

 تقرير لجنة اإلحصاء ( ج

CE/112/4(a) 

CE/112/4(b) 

CE/112/4(c) 

 

أثنى الرئيس، بيرو، في بيانه على ما أظهرته منظمة السياحة العالمية من قيادة، بواسطة أمينها العام، منذ بداية الوباء،   .3

جاءت لترشد العديد من الخطط إلعادة تنشيط قطاع بتشكيل اللجنة العالمية ألزمات السياحة، وإصدار التوصيات التي 

 السياحة في الكثير من البلدان.

 

 (CE/112/3(b) rev.2)برنامج العمل العام  تنفيذ -ثانيا 

. 19-إجراءات التخفيف من آثار أزمة كوفيد   بما في ذلك  عرض األمين العام مستجدّات األنشطة التي نفّذتها األمانة، .4

وشدد رئيس اللجنة ونائب الرئيس، سويسرا، على أهمية جهود التنسيق من قبل كل الجهات الفاعلة في السياحة، من 

 أجل استعادة الثقة، كما ركزا على ما للمنظمة من دور اساسي في ذلك.

 

 .باألنشطة التي عرضت، و هي توصي إلى المجلس التنفيذي بإقرار التقريروأحاطت لجنة البرنامج والميزانية علما  .5

 

 (CE/112/3(d) rev.1)المالي للمنظمة  تقارير حول الوضع -ثالثا 

 .2019كانون األول/ديسمبر  31المالية المراجعة للفترة المنتهية في  البيانات عرضت رئيسة دائرة الميزانية والمالية  .6

الخارجي الوارد في هذه  رأيا ال تحفظ فيه )إيجابيا(، كما يظهر تقرير المراجع 2019لسنة البيانات المالية لقد نالت و

 الوثيقة.

 

، وابرزت اإليرادات والنفقات  2020حزيران/يونيو  30آذار/مارس و 31لغاية  وعرضت ايضا تقارير الوضع المالي .7

، بما في ذلك )أ( خطة الحد من اإلنفاق، )ب( آخر المعلومات حول األعضاء المعرضين ألحكام  2020المقدرة لسنة 

 من قواعد التمويل. 13من النظام األساسي والفقرة  34المادة 
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منظمة لتمويل االلتزامات  الما يتعلق باستحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة، رحب نائب الرئيس باستراتيجية  في .8

 CE/110/4)) 110المستحقة عن استحقاقات الموظفين بعد انتهاء الخدمة المقدمة إلى المجلس التنفيذي في دورته 

(d)) المعتمدة بموجب القرار ( CE/DEC/4 (CX) 4 (c))، على رسوم اللبت تقديم معلومات عن حساب وط

إلى الرواتب في االجتماعات المقبلة للمجلس التنفيذي. وأحاطت لجنة البرنامج والميزانية علما بالتقارير وأوصت 

 إقرارها. المجلس التنفيذي ب

 CE/112/3(e)تقرير الموارد البشرية  - رابعا

آخر اإلحصاءات  معلومات مع . وقدموضع الموارد البشرية في المنظمةتقريرا حول البشرية الموارد  رئيس دائرة قدم .9

)أ( الرؤية الشاملة للخطة الخاصة بغير الموظفين؛ )ب( برنامج التوجيه الجديد؛ )ج(  عن شؤون الموظفين، بما في ذلك 

 الذهني والجسدي.النظام الجديد لتقييم األداء؛ )د( إعداد استراتيجية الصحة والرفاه، مع التركيز على الرفاه 

 

أحاطت لجنة البرنامج والميزانية علما مع التقدير باألنشطة العديدة التي عرضت والجهود التي بذلها العاملون في   .10

 المنظمة، على الرغم من الموارد المحدودة.

 

ورحب نائب الرئيس باستراتيجية المنظمة بشأن األنشطة التي تمت منذ بداية الوباء. وفي ما يتعلق بتخفيف المخاطر  .11

ي والذهني للعاملين في المنظمة، أحاط رئيس دائرة الموارد البشرية حرصا على الرفاه الجسد  19-بكوفيد ذات الصلة 

 اء.المندوبين علما بالتدابير المتخذة منذ بداية الوب

 

وفي ما يتعلق بالتقرير الصادر عن مسؤولة األخالقيات المستقلة والمرفق في وثيقة الموارد البشرية، أحاطت اللجنة  .12

علما مع التقدير بالعمل الذي قامت به مسؤولة األخالقيات. وبالنسبة لما عبرت عنه مسؤولة األخالقيات في تقريرها  

وظيفة األخالقيات في المنظمة، أفاد مدير الموارد البشرية بأن  من ضرورة تخصيص موارد بشرية ومالية لدعم 

الموارد في المنظمة محدودة بسبب هيكلها، ولهذا السبب، بناء على توصيات األمم المتحدة، تقرر إبقاء وظيفة 

ة تقييم الموارد األخالقيات كوظيفة مشتركة تتم إدارتها داخليا. ومع ذلك، لوحظ، كما أفاد األمين العام، بأنه يجري إعاد 

 باستمرار من أجل تدبر اآلثار الناجمة عن الوباء بأفضل طريقة. 

 

 إلى المجلس التنفيذي بإقرار التقرير. لجنة البرنامج والميزانية  وأوصت .13

 

 ( CE/112/4(c))( و CE/112/4(b)) و   (CE/112/4(a)) تقارير الهيائات المتفرعة عن المجلس -  سادسا

التنسيق الداخلي التقارير التي قدمتها إلى المجلس التنفيذي اللجان التقنية التالية: لجنة السياحة مسؤول عرض  .14

والتنافسية، لجنة السياحة واإلستدامة، ولجنة اإلحصاء؛ بما في ذلك )أ( التغييرات في العضوية، )ب( اإلجتماعات التي 

 ط العمل.عقدت خالل فترة التقرير، )ج( األنشطة التي نفذت، )د( خط

 

مع التقدير باألنشطة العديدة التي قامت بها اللجان التقنية، وأوصت إلى المجلس  علما لجنة البرنامج والميزانية أحاطت .15

 التنفيذي بإقرار التقارير. 

 عشر للجنة البرنامج والميزانية ان وتاريخ انعقاد اإلجتماع السابعمك  - سابعا

 

شخصيا أو افتراضيا، وفق ما  ،للمجلس التنفيذي 113قبيل انعقاد الدورة عشر  التاسعت اللجنة على عقد اجتماعها وافق .16

 يسمح به تطور الوباء.

 

*** 
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 قائمة المشاركين المرفق األول:

Chair/Presidente: Peru 

1. Sr. Luis Guillermo Cortés Calcelén, Viceministro de Turismo, Ministerio de Comercio 
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5. Lic. Ana Inés García Allievi, Dirección de Relaciones Internacionales, Ministerio de 
Turismo y Deportes 

India 

6. Mr. Rakesh Verma, Joint Secretary, Ministry of Tourism 

7. Ms. Anita Baghel, Additional Director General, Ministry of Tourism 

8. Mr. R.K Bhati, Assistant Director General, Ministry of Tourism 
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Agency 

Malaysia 

10. Mr. Mohd Daud Mohd Arif, Senior Director, Tourism Policy and International Affairs 
Division, Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia 

11. Mr. Jayappragas Muthuveeroo, Senior Principal Assistant Secretary, Tourism Policy 
and International Affairs Division, Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia 

12. Ms. Meera Dewi Daran, Senior Assistant Secretary, Tourism Policy and International 
Affairs Division, Ministry of Tourism Arts and Culture  

Morocco 

13. M. Tarik SADIK, Directeur de la Stratégie et de la Coopération, Direction de la Stratégie 
et de la Coopération, Département du Tourisme, Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, 
du Transport Aérien et de l’Economie Sociale 

14. M. Adil BENSOUDA, Chef du Service des Organisations Spécialisées, Direction de la 
Stratégie et de la Coopération, Département du Tourisme, Ministère du Tourisme, de 
l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale 
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Tourism, Ministry of Industry, Trade and Tourism 
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